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Unidos por Bento Gonçalves
Bento Gonçalves tem uma arma muito poderosa diante das problemáticas e
adversidades que podem assolar o desenvolvimento do município: a união da
sociedade. Juntas, as forças do Poder
Público, das entidades representativas,
da iniciativa privada e da comunidade
são capazes de promover conquistas extremamente relevantes para o bem-estar
coletivo. Basta, no entanto, que atuem
de forma coesa e unida em prol desses
objetivos comuns. É verdade que temos
diante de nós, todos os dias, uma série
de dificuldades a superar – muitas delas impostas por circunstâncias alheia a
nossa gerência. Mas é também fato que,
quando somamos esforços, temos mais
chances de vencê-las. É com essa mentalidade que estamos promovendo uma
verdadeira força-tarefa em busca de
soluções para a questão da segurança
pública municipal. Muito mais produtivo
do que ficarmos omissos ou adotarmos
uma postura crítica negativa é agirmos
em prol de resoluções e melhorias efetivas. Vamos, juntos, construir um legado
de contribuições realmente relevantes
para nossas famílias. Vamos, unidos,
trabalhar pela Bento Gonçalves que
queremos entregar às futuras gerações.
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AGENDA DO CIC-BG / ABRIL
PPCP: PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, CONTROLE E PRODUÇÃO
Objetivo: analisar e avaliar a Gestão do Sistema de Produção, detalhando as funções de planejamento, programação e controle.
Quando: dias 25, 26 e 27 de abril, das 18h30 às 22h30min
Instrutor: João Antônio Pires Rodrigues | Instrutora: Adriana Alcântara Motta
Investimento: R$ 250,00 associados CIC e R$ 500,00 não associados.
PALESTRA: COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA
Data: 26 de abril de 2017 | Horário: 19h
Palestrante: Flávio Batista
Investimento: 1 Kg de alimento não-perecível
PALESTRA-ALMOÇO COM HEITOR JOSÉ MULLER, PRESIDENTE DA FIERGS/CIERGS
Tema: O Brasil na travessia 2017/2018
Data: 17 de maio

Local: Sede do CIC-BG, na Alameda Fenavinho, nº 481
Inscrições e confirmações: qualificacao@cicbg.com.br ou pelo telefone (54) 2105.1999, com Denise.
Cancelamento de inscrição só será feito com antecedência de dois dias úteis do evento.

Carlos Ben
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Missão empresarial visita vindima em Mendoza na Argentina
A visita integra o projeto de
homenagem aos 50 anos da
realização da primeira Fenavinho, em Bento Gonçalves
Inspirados pelo desejo de devolver
à comunidade de Bento Gonçalves
a grandiosidade da Fenavinho – que
em 2017 relembra os 50 anos da realização de sua primeira edição – um
grupo de empresários e representantes
do poder público estiveram na Argentina, acompanhando a programação
da Festa Nacional da Vindima. Sediada
em Mendoza, é considerada uma das
mais relevantes atividades mundiais
nesse segmento, acumulando 75 anos
de tradição.
Em 2011, a revista National Geographic elegeu a celebração como a
segunda manifestação cultural mais
importante do mundo, atrás apenas
do “Dia de Ação de Graças”, nos EUA.
Sua programação tem desfiles, festivais populares e espetáculos artísticos

Comitiva aproveitou a oportunidade para a troca de experiências e vivências com os argentinos

de luz e sons, entre outros atrativos –
conjunto reconhecido como referência
também nos critérios receptivos e de
organização.
Aproveitando a oportunidade para a
troca de experiências e vivências, integraram a comitiva o presidente do CIC-BG, Laudir Piccoli; além dos diretores

Elton Gialdi e Diego Bertolini, e os conselheiros da entidade Jordano Zanesco
e Leonardo Giordani. Também acompanharam a visita técnica o prefeito
de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin,
e o secretário Municipal de Turismo,
Gilberto Durante. Lá, foram recepcionados pelo Ministro da Agricultura da

Argentina, Ricardo Buryaile. A agenda
de trabalho teve, ainda, espaço reservado para a prospecção de alianças e
parcerias.
“Ficamos bastante impressionados
pelo grau de excelência que a festa da
vindima de Mendoza oferece aos visitantes, sem dúvida inquestionável. Por
outro lado, tivemos, também, a certeza
da capacidade que Bento Gonçalves
tem para sediar, novamente, um evento
temático de alto padrão como a Fenavinho, resgatando a representatividade
de um projeto de fundamental importância, tanto no passado quanto atualmente, para o desenvolvimento econômico da região”, destaca o presidente
do CIC-BG, Laudir Piccoli.
A visita técnica foi uma das ações
que integram o projeto de homenagem
ao cinquentenário da realização da primeira edição da Fenavinho em Bento
Gonçalves, em 1967. Ao longo deste
ano, 50 atividades temáticas devem
ocorrer, em diversos segmentos, rememorando a data.

Sparkling Night Run abre inscrições aos participantes da edição de 2017
Atletas, esportistas e fãs das corridas de rua já podem confirmar suas
presenças naquela que é a prova mais
charmosa da região: as inscrições
para a Sparkling Night Run 2017 estão
disponíveis e podem ser realizadas
no site www.sparklingnightrun.com.
br. Quem garantir a participação antecipadamente aproveita os preços especiais do 1º lote: R$ 98,00 por atleta
– mas é necessário ser rápido, pois as
vagas são limitadas. O segundo pacote de inscrições terá o valor de R$
120,00. Depois, o preço passa a R$
130,00 por pessoa. As equipes com
cinco ou mais participantes usufruem
desconto especial de 10%, independentemente do lote. Em sua quarta
edição, a Sparkling Night Run está
confirmada para a noite de 11 de novembro, em Bento Gonçalves. A corrida terá duas opções de trajeto – de
5km e 10km, nas modalidades individual ou duplas. Neste ano, ambas largadas e chegadas serão em frente à
Prefeitura, bem como o revezamento.
Também está acertada a realização da
Festa do Espumante, atração paralela
à prova, que promove uma celebração
a céu aberto no Centro da cidade. No
local, devem ser servidos espumantes
e vinhos premiados, suco de uva e requintes gastronômicos oferecidos por
diversos food trucks.
Homenagem aos
50 anos da Fenavinho
Além da combinação de atrativos
esportivos, turísticos e enogastronô-

Márcio Rodrigues

Na Sparkling Night Run os participantes passam por diversos pontos turísticos de Bento Gonçalves

micos, uma novidade promete surpreender não só os atletas participantes,
mas também a comunidade: a programação temática em homenagem
aos 50 anos da Festa Nacional do Vinho. Diversos elementos da prova estabelecerão relação com a história da
Fenavinho – que ocorreu pela primeira
vez em 1967, transformando o município na capital nacional da bebida.
A 1ª Fenavinho é um marco pela
forma que projetou Bento Gonçalves
aos olhos do Brasil, atraindo, naquela época, 120 mil visitantes. A festa

contou com a presença do então presidente Humberto de Alencar Castelo
Branco e contribuiu para alavancar o
desenvolvimento verificado nas décadas seguintes, com a abertura de
estradas e a expansão industrial que,
atualmente, posiciona a cidade como
um dos principais polos produtivos do
país. Sua edição mais recente, a 15ª,
foi realizada em 2011. “Vivemos um
momento histórico importante que resgata o prestigio e a representatividade
da Fenavinho para Bento Gonçalves.
Portanto, é justo prestarmos essa me-

recida homenagem ao cinquentenário
da festa que ajudou a abrir caminho
para a evolução da comunidade. Foi
graças a ela, por exemplo, que erguemos o Parque de Eventos, sede
de feiras setoriais e outros encontros
nacionais e internacionais ao longo de
todo o ano. Esse resgate histórico nos
faz avaliar o quanto já avançamos e,
principalmente, nos inspira a trabalhar
para crescermos ainda mais”, avalia
Laudir Piccoli, presidente do CIC-BG,
entidade promotora da Sparkling Night Run.
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Orquídea anuncia patrocínio à edição de
2017 do evento
A feira, que ocorre de 8
a 18 de junho, em Bento
Gonçalves, tem conquistado
parceiros importantes
No que depender das alianças que
estão sendo construídas, a ExpoBento
2017 será sucesso absoluto. Aliados
importantes vêm sinalizando sua participação naquela que é a maior feira
multissetorial do Brasil – a exemplo
da Orquídea, empresa serrana de gêneros alimentícios, confirmada como
patrocinadora desta edição. “Ficamos
extremamente honrados por esse voto
de confiança, que permite trabalhar ao
lado de uma marca tradicional e tão
querida pelo público. Sobretudo o que
nos orgulha é o reconhecimento à credibilidade da ExpoBento, conquistado
às custas de quase três décadas de
trabalho sério e focado em resultados
– o que tem nos permitido selar parcerias tão importantes quanto essa”,
afirma o diretor-geral Roger Bellé.
Com o anúncio oficializado, ganham andamento os trabalhos de formatação de ações que serão desenvolvidas em conjunto com a Orquídea
para o evento. De forma paralela, a
equipe de organização da feira está
direcionando esforços na captação de
outros apoiadores – em um ciclo de visitas de aproximação com órgãos, empresas e bases governamentais que
iniciou ainda em 2016. Outra frente de
atuação que segue em expansão é a
dos trabalhos de comercialização. A
ExpoBento 2017 espera contar com a

Orquídea entra na parceria para apoiar a 27ª ExpoBento, que espera mais de 200 mil visitantes

presença de aproximadamente 450 expositores, vindos de diversas cidades
gaúchas e também de outros Estados.
São esses expositores os responsáveis
por trazer aos corredores do Parque de
Eventos de Bento Gonçalves mais de 30
mil produtos, que serão ofertados aos
mais de 200 mil visitantes esperados no
período de 08 a 18 de junho. Os interessados em confirmar presença nessa
vitrine para os bons negócios ainda podem contatar pelo fone 54. 2105.1999
ou pelo e-mail expobento@expobento.
com.br. Mais informações sobre a feira
em www.expobento.com.br

Sobre a Orquídea
De um pequeno moinho de trigo no interior de Pinto Bandeira, à construção
de um moderno parque fabril de classe mundial contemplando o moinho de
trigo, pastifício, fábrica de biscoitos e misturas de bolos e panificação, a história
da Orquídea é marcada por uma sucessão de fatos determinantes que resultaram na grande empresa que é hoje. Atualmente, a Tondo S/A possui uma das
maiores capacidades de moagem de trigo da região Sul do Brasil: 36 mil toneladas por mês. Com um moderno pastifício, consolidou a marca Orquídea entre
o varejo e o consumidor final, com capacidade para produzir 6.600 toneladas
mensais de massa. A moderna fábrica de biscoitos produz 1.800 toneladas de
biscoito por mês, entre biscoitos doces e salgados, wafers, recheados, sortidos
e cookies. Com mais de 33 mil metros quadrados construídos inclui as unidades
fabris de Bento Gonçalves e Caxias do Sul, Centros de Distribuição em Garibaldi, Passo Fundo e Porto Alegre (RS), Florianópolis e Itajaí (SC) e Curitiba (PR).

Espaço da feira é sucesso no Jantar Sob as Estrelas
Uma noite para celebrar a boa
gastronomia e, principalmente,
curtir momentos especiais na companhia dos amigos – assim foi a
sétima edição do Jantar sob as
Estrelas, realizada na sexta-feira
17 de fevereiro, em Bento Gonçalves. Somado às mais de 25 opções
gastronômicas e apresentações artísticas, o espaço da ExpoBento foi
uma das atrações de sucesso da
programação – no lounge aberto
na rua Herny Hugo Dreher, a diretoria da 27ª edição da maior feira
multissetorial do país recebeu a
comunidade para compartilhar experiência de integração e confraternização. Quem passou pelo es-

Diversas pessoas passaram pelo lounge da feira, onde puderam confraternizar e
receber informações do evento que será realizado de 8 a 18 de junho

paço pôde brindar com a equipe de
trabalho e conhecer detalhes sobre
os preparativos para a ExpoBento
2017, que ocorre de 08 a 18 de junho no Parque de Eventos de Bento
Gonçalves. A oportunidade foi, especialmente, de aproximação com
o público. “A ExpoBento tem, em
sua essência, esse vínculo especial
com a comunidade, relação consolidada nos quase 30 anos de tradição da feira e que se consolida nas
diversas ocasiões em que estamos
ao lado da sociedade, retribuindo o
carinho que Bento Gonçalves sempre demonstrou pelo evento”, avalia
o diretor-geral da edição de 2017,
Roger Bellé.
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Ingressos promocionais para
empresas estão à venda
Feira antecipa oferta de
entradas, comercializadas
em lote, com preço especial
de R$ 2,00 a unidade
O desafio que a ExpoBento 2017
tem de chegar à marca de 200 mil visitantes durante os onze dias de sua
vigésima sétima edição – de 08 a 18
de junho – conta com um aliado muito
importante a seu favor: o tempo. Neste
ano, a venda de ingressos promocionais às empresas foi antecipada. Já é
possível adquirir os convites pelo valor
unitário de R$ 2,00 – em lotes mínimos
de 100.
Com essa condição especial, fica
muito mais fácil aproveitar todas as
atrações da maior feira multissetorial do
país. “Estudamos essa alternativa para
que a comunidade tenha plenas condições de prestigiar a ExpoBento tantas
vezes quantas desejar, usufruindo desse benefício para integrar a família em
um programa de lazer e diversão como
é a visitação a feira. Além de contem-

Ingressos promocionais
antecipados podem ser adquiridos
por qualquer empresa

plar os visitantes, essa iniciativa favorece a realização de negócios por parte
dos mais de 400 expositores esperados
nesta edição, que poderão oferecer
seus produtos e serviços a um público
expressivo, concretizando excelentes
vendas”, explica diretor geral da ExpoBento, Roger Bellé.
Os ingressos promocionais ante-

cipados podem ser adquiridos por
quaisquer empresas – que costumam
oferece-los aos colaboradores, na condição de benefício. Esses convites garantem ao portador acesso ao Parque
de Eventos onde estarão concentradas
diversas atrações, entre elas o espaço
gastronômico, a Agroindústria, o Salão
Automotivo, os desfiles de moda, apresentações artísticas, culturais e musicais, e a oportunidade de conhecer as
novidades de diversos segmentos.
Os interessados em adquirir os lotes
devem entrar em contato com o Centro
da Indústria, Comércio e Serviços de
Bento Gonçalves (CIC/BG), pelo telefone (54) 2105.1999. Quem deixar para
adquirir as entradas durante o período
de realização da feira pagará R$ 5 de
segunda a sexta-feira e R$ 10 nos sábados, domingos e feriados.
Sobre a ExpoBento
A ExpoBento é a maior feira multissetorial do Brasil e, em 2017, de 8 a 18 de
junho, estará em sua 27ª edição. Desde
1990 vem se reinventando, inovando

e crescendo, a ponto de servir como
referência no segmento de encontros
de negócios e, também programação
de lazer para toda a família. Realizada
em Bento Gonçalves-RS, no Parque de
Eventos do município, traz excelentes
oportunidades comerciais para seus
expositores, sejam eles industriários,
comerciários ou prestadores de serviços. A feira espera atrair, neste ano, público superior a 200.000 visitantes.

SERVIÇO:
O quê: ExpoBento 2017
Quando: de 08 a 18 de junho
Onde: Pavilhões da Fundaparque
Quando: Segunda a Sexta-feira, das 18h às
22h30min; Sábados e Feriados das 10h às
22h30min e ao Domingos das 10h às 21h
Informações: No site www.expobento.com.
br, pelo email expobento@expobento.com.
br ou pelos telefones (54) 9139.2951 e (54)
2105.1966.

Equipe visita a Secretaria de Desenvolvimento
e Cooperativismo do RS
A força-tarefa que a equipe da
ExpoBento tem encampado para
garantir o tradicional sucesso também na 27ª edição do encontro de
negócios – que ocorre de 08 a 18 de
junho, em Bento Gonçalves – conquistou mais um aliado importante.
Dessa vez, os organizadores da
maior feira multissetorial do Brasil
estiveram na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo
do Rio Grande do Sul apresentando
novidades para o Secretário Tarcísio José Minetto.
A comitiva, composta pelo diretor-geral, Roger Bellé; diretor de

comercialização, José Carlos Zortéa;
e presidente do Centro da Indústria,
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, entidade promotora da feira,
Laudir Miguel Piccoli, detalhou os oito
projetos que integram a programação
de atrações preparadas para a ExpoBento 2017.
Um dos destaques da pauta foi o
espaço da Agroindústria - festival que
reúne os sabores típicos do interior
gaúcho. A iniciativa permite que os
mais de 200 mil visitantes que circulam pelo Parque de Eventos de Bento Gonçalves durante os onze dias
de feira apreciem deliciosas cucas,

pães, queijos e muitos outros itens
representativos da produção local em
um só lugar. “Além de ser um atrativo
muito apreciado pelo público, o espaço da Agroindústria na ExpoBento é
um grande incentivo à economia de
toda região, estimulando os produtores e gerando receita para famílias
inteiras”, avalia Roger Bellé.
Ainda nesse segmento, a área reservada para as Vinícolas também
contribui de forma relevante como
fomento às atividades setoriais, colocando na vitrine as premiadas beA terceira
edição
Sparkling
bidas
elaboradas
por da
cantinas
da
Night
Run
tomou
as
ruas
de
Bento
Região da Uva e Vinho, oferecendo

aos visitantes diversas possibilidades de degustação e compra. “Há
quase trinta anos, a ExpoBento
cumpre um relevante papel social
de estimulo e promoção do desenvolvimento econômico em área do
comércio, serviços, agroindústria e
turismo, bem como na geração de
empregos e divisas para empreendedores de todo o Estado. Captar
aliados e apoiadores que contribuam com esses projetos é uma forma inquestionável de ajudar, também, o avanço do Rio Grande do
Sul”, aponta o presidente do CIC-BG, Laudir Miguel Piccoli.
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ExpoBento 2017 traz a dupla Maiara
e Maraisa no dia 12 de junho
Atração musical é um dos
destaques da programação
da feira
A dupla sertaneja feminina de
maior sucesso na atualidade desembarca em Bento Gonçalves para um
show que promete deixar o Dia dos
Namorados ainda mais romântico
para os casais apaixonados da Serra gaúcha. Na noite de 12 de junho,
as cantoras fazem sua apresentação na ExpoBento 2017, no Parque
de Eventos onde ocorre o maior
encontro de negócios multissetorial
do país. Os fãs já podem reservar
a data – confirmada na agenda – e
aguardar para as informações sobre
venda de ingressos, que em breve
serão disponibilizadas.
Destaque entre as atrações artísticas da edição deste ano, a apresentação de Maiara e Maraisa, inédita na região, atende ao desejo do
público por shows de expressão nacional tradicionalmente realizados
durante a feria. “Em seus quase 30
anos de história, a ExpoBento consolidou um importante papel junto à
comunidade, especialmente no que
diz respeito à promoção de atividades de lazer e entretenimento. Sabemos que muitas pessoas aguardam com ansiedade a divulgação
dessa agenda de eventos e ficamos
muito felizes por oportunizar ao público a chance de curtir momentos
de diversão, na cidade, com segurança e conforto”, avalia o diretor-

tradicionalmente dominado por artistas masculinos como pela ousadia de fugir dos padrões estéticos
geralmente impostos às estrelas da
música. Agora, elas trabalham na
divulgação do segundo álbum, promovendo sucesso como “Cruzando
os Dedos” e “Você faz Falta Aqui “.
Sobre a ExpoBento

-geral da ExpoBento 2017, Roger
Bellé. A promoção do show é uma
parceria com a GDO Produções.
A programação artística da feira promete, ainda, atrações para
os fãs de outros gêneros musicais,
com apresentações na Praça Central, além da valorização do talento
de artistas locais e regionais diariamente contemplada no período
da feira. Projetos especiais como
o ‘Salão Fenavinho’, o ‘Quer Casar
Comigo?’ e o ‘Buona Forechetta’
complementam o rol de novidades
elencadas para esta edição.

‘Feminejo’ para embalar o Dia
dos Namorados
Quem acessa os canais digitais
de Maiara e Maraisa logo percebe
o sucesso da dupla: são 2 milhões
de inscritos no Youtube e vídeos
com mais de 1 milhão de visualizações. Desde 2015, elas são presença constante na relação das
músicas mais tocadas do país, com
hits como “10 %” e “Medo Bobo”.
Além do talento musical, as cantoras conquistaram a simpatia do
público pela originalidade: tanto
ao buscar a inserção em um nicho

A ExpoBento é a maior feira multissetorial do Brasil e, em 2017, de
8 a 18 de junho, estará em sua 27ª
edição. Desde 1990 vem se reinventando, inovando e crescendo,
a ponto de servir como referência
no segmento de encontros de negócios e, também programação de
lazer para toda a família. Realizada
em Bento Gonçalves-RS, no Parque
de Eventos do município, traz excelentes oportunidades comerciais
para seus expositores, sejam eles
industriários, comerciários ou prestadores de serviços. A feira espera
atrair, neste ano, público superior a
200.000 visitantes.

SERVIÇO:
O quê: ExpoBento 2017
Quando: de 08 a 18 de junho
Horários: Segunda a Sexta-feira, das 18h às
22h30min; Sábados e Feriados das 10h às
22h30min e ao Domingos das 10h às 21h
Informações: www.expobento.com.br

CIC-BG promove curso sobre análise de gestão de sistemas de produção
Conhecer detalhadamente cada
etapa do processo produtivo – e
analisa-las cuidadosamente em
busca de oportunidades de melhorias – é uma das estratégias mais
eficazes para agregar competitividade à rotina das empresas. Auxiliando os profissionais na preparação para esse exercício diário em
seus negócios, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), de
Bento Gonçalves promove o curso
‘PPCP: Planejamento, Programação, Controle e Produção’.
As aulas ocorrem nos dias 25,
26 e 27 de abril, das 18h30 às
22h30min, propondo uma visão
sistêmica global das atividades
ligadas ao ramo da manufatura.

“Todas as fases precisam funcionar
em harmonia, como em uma cadeia:
o planejamento vai organizar os recursos que serão necessários, já a
programação, os prazos e sequência
de trabalho. O controle, por sua vez,
mede o desempenho, a performance.
Se uma das etapas falhar, compromete o resultado. O objetivo é encontrar meios para otimizar os recursos
de produção da melhor forma para
atender à política de vendas da corporação”, explica o ministrante João
Antônio Pires Rodrigues. Formado
em Engenharia Mecânica e Administração de Empresas e pós-graduado
em Administração de Marketing e Estratégia Empresarial, pós-graduado
em Metodologia do Ensino, ele ainda

possui Mestrado em Engenharia de
Produção. As aulas discutirão sobre
os principais problemas do Sistema de Administração da Produção,
as funções do PPCP e sua relação
com compras, vendas e produção,
além das fases do planejamento, os
instrumentos de acompanhamento
e avaliação. Em complemento aos
conteúdos teóricos, diversos exercícios devem ocorrer durante os três
dias do curso. As inscrições para a
qualificação ‘PPCP: Planejamento,
Programação, Controle e Produção’
podem ser feitas através do e-mail
qualificacao@cicbg.com.br ou pelo
telefone (54) 2105.1999, com Denise. O investimento é de R$ 250 para
associados do CIC e R$ 500 não as-

sociados. O curso será realizado na
sede do CIC-BG, na Alameda Fenavinho, nº 481.

SERVIÇO:
O quê: curso PPCP: Planejamento,
Programação, Controle e Produção
Quando: dias 25, 26 e 27 de abril, das
18h30 às 22h30min
Onde: CIC-BG, na Alameda Fenavinho, 481
Investimento: R$ 250,00 associados ao CIC
e R$ 500,00 não associados.
Inscrições: qualificacao@cicbg.com.br ou
pelo telefone (54) 2105.1999, com Denise.

PÁGINA 7

FEVEREIRO/MARÇO/2017

SEGURANÇA

Entidades unidas pela construção do
Presídio Estadual em Bento Gonçalves
Bento Gonçalves vivencia um momento decisivo no que tange ao importante tema da segurança pública municipal: a
efetivação da construção do novo Presídio Estadual. O tema vem sendo marcado por alguns impasses relacionados à
localização da obra. Unidas, diversas entidades representativas de Bento Gonçalves estão divulgando uma carta aberta
onde manifestam seu posicionamento sobre o assunto – de forma favorável à construção do presídio. Leia a seguir a
versão integral desse documento e à relação das entidades que já se colocaram como apoiadoras do manifesto.

CARTA ABERTA À COMUNIDADE
Entidades unidas pela construção do Presídio Estadual em Bento Gonçalves
Bento Gonçalves vivencia um momento decisivo no que tange ao importante tema da segurança pública municipal: a efetivação da construção do
novo Presídio Estadual. De longa data a comunidade reivindica a solução
desse déficit e vem sofrendo as consequências negativas dos impasses
associados ao projeto – sejam eles relacionados à captação de recursos
ou à definição do local escolhido para abrigar a unidade penitenciária. Novamente, a sociedade depara-se com a real oportunidade de sanar essa
problemática. E, mais uma vez, esbarra na resistência quanto a escolha do
ponto para construção da obra.
Hoje, a realidade de Bento Gonçalves é marcada por um presídio permanentemente superlotado. Sem espaço físico para acolher novos detentos, o Poder Judiciário vê a eficiência de seu trabalho severamente comprometida: é preciso selecionar, dentre os infratores, quais cumprirão pena em
regime fechado – sendo obrigatório liberar delinquentes ao convívio social
por falta de capacidade carcerária, expondo a população à criminalidade.
Já os meliantes que são encarcerados acabam, muitas vezes, relocados
para outras casas prisionais – interagindo com outros de perfil muito mais
violento ou integrantes de facção, compartilhando informações sobre a região, deixando-a vulnerável à ação de novos crimes.
Essa falta de planejamento carcerário contribui para aumentar a periculosidade dos criminosos no momento de seu reingresso social. Além
de solucionar essas duas problemáticas, a construção do novo presídio
em Bento Gonçalves segue o novo modelo da SUSEPE, prevendo total
regramento dos detentos, integralmente sob responsabilidade e custeio
do Estado – inclusive com acesso a ferramentas de ressocialização para
o apenado.
Pela soma desses fatores, a construção de um novo presídio é imperativa para Bento Gonçalves. Tal conclusão é inquestionável – da mesma
Assinam este documento:
Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves
Laudir Miguel Piccoli
Com o apoio de:
Associação das Empresas de Construção Civil da Região
dos Vinhedos – ASCON (Andrey Arcari)
Associação das Indústrias de Móveis do Estado do
Rio Grande do Sul – MOVERGS Volnei Benini
Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores
de Bento Gonçalves Cristiano Nery

forma que urge a necessidade de remover a unidade de detenção da atual
localização – na região central da cidade. Essa situação gera risco iminente
para a segurança da comunidade: detentos de periculosidade comprovada
estão a poucos metros de moradores, creches, pontos do comércio – extremamente vulneráveis em caso de fuga ou rebelião.
A sugestão do local para abrigar a nova unidade penal foi tomada com
base em uma série de argumentos técnicos. O primeiro deles é a localização afastada do eixo central da cidade, em uma região de acesso relativamente restrito, e que, por características geográficas, apresenta dificuldade
de comunicação por meio de telefonia móvel. Em que pese o receio dos
moradores da localidade no que diz respeito a sua segurança, os temores
são prontamente dirimidos pelo aumento obrigatório do tráfego de veículos
oficiais pela região – com viaturas circulando 24 horas por dia.
O momento é de colocarmos os interesses coletivos à frente de quaisquer
ponderações. Independentemente dos méritos do local escolhido – haverá,
sempre, argumentos a favor e também contrários, em qualquer ponto a ser
avaliado – o foco deve ser a viabilização da construção do novo presídio. É
chegada a hora de tomarmos uma decisão que impactará severamente no
presente e no futuro de Bento Gonçalves. Cabe a nós buscarmos a solução
definitiva para a problemática do presídio ou postergarmos, fazendo uso de
medidas paliativas – mas cientes do ônus que estamos, obrigatoriamente,
infringindo a nossas famílias e às próximas gerações. Temos, diante de nós,
a real chance de realizar uma grande melhoria para nossa cidade.
Unidas, as entidades representativas de Bento Gonçalves, que assinam
essa carta aberta, conclamam a comunidade a manifestar sua opinião e
dizer ‘sim’ à construção do novo Presídio Estadual em Bento Gonçalves –
pelo bem de toda sociedade. Sejamos nós conscientes e colaboremos para
a construção de um futuro mais seguro para nossa comunidade.

Fundação Parque de Eventos e Desenvolvimento de
Bento Gonçalves – FUNDAPARQUE Sílvio Sandrin
Fundação CONSEPRO de Apoio a Segurança Pública de
Bento Gonçalves Elton Paulo Gialdi
Sindicato do Comércio Varejista de Bento Gonçalves –
SINDILOJAS / BG (Daniel Amadio)
Sindicato das Indústrias de Alimentação de Bento Gonçalves –
SINDAL Valdecir Durli

Bento Convention Bureau Andréia Zucchi

Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves –
SINDMÓVEIS / BG Edson Peliciolli

Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves –
CDL / BG Marcos Rogério Carbone

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves –
STR / BG Inês Fagherazzi Bianchetti
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Novos alojamentos são entregues
à Brigada Militar
APOIADORES QUE
COLABORARAM COM OS
NOVOS ALOJAMENTOS
DA BRIGADA MILITAR

Instalações têm
capacidade para receber
até 30 soldados e já
receberam primeira
turma de brigadianos
A união de esforços em favor da
segurança pública entregou à comunidade de Bento Gonçalves mais um importante resultado: os novos alojamentos construídos no quartel da Brigada
Militar. A solenidade ocorreu no fim da
tarde de quarta-feira (08), apresentando as instalações que totalizam três cômodos, com capacidade para receber
até 30 soldados. A estrutura oferece
condições de conforto com sanitários
individualizados, beliches e armários
privativos, além de ar condicionado
para garantir as melhores condições
de permanência dos policiais.
Com investimentos estimados em
R$ 110 mil, a obra foi integralmente realizada com a coleta de doações captadas junto à sociedade e ao empresariado, sob coordenação do Consepro.
“Estamos presenciando um exercício
de superação, que é resultado da
soma de esforços em prol do bem coletivo. A prova concreta de que quando existe boa vontade, compromisso
e comprometimento, conseguimos
realizar projetos ambiciosos. Compartilhamos com a comunidade os frutos
do trabalhado de todos nós, e da união
de esforços de muitas pessoas em favor de uma cidade mais segura para
nossas famílias”, disse o presidente do
Conselho Comunitário Pró-Segurança
Pública, Elton Gialdi.
As obras duraram cerca de três meses e contaram com o apoio de diversos parceiros (confira abaixo a relação
completa). Concluídas, colocam Bento
Gonçalves em condição de referência
na região. “Durante vários meses nós
estivemos envolvidos em uma verda-

Diversas autoridades estiveram na inauguração dos
alojamentos da Brigada Militar

deira força-tarefa para arrecadar colaboradores dispostos a contribuir com
essa causa. Batemos de porta em porta em inúmeras empresas a procura
de aliados. Felizmente encontramos
vários deles, que prontamente se colocaram à disposição para nos ajudar.
Cada um colaborou da melhor forma
que pode e o resultado dessa combinação de esforços está consolidado.
Estamos dando um passo importante
em prol da segurança para o nosso
município”, disse Gialdi.
Reconhecimento e referência
A importância da entrega dos novos
alojamentos está associada ao diferencial que agrega a Bento Gonçalves
no que se refere à disponibilidade de
receber cursos de formação de novos
policiais militares, medida que também
pode facilitar a vinda de reforço para
atuar na região e permanência de parte do efetivo na cidade. “Já no fim deste mês o prédio deverá abrigar a primeira turma de soldados, participantes
de um treinamento em Monte Belo do
Sul. Tenho certeza que a estrutura será

muito bem aproveitada e trará retornos
para toda a região”, disse o Comandante do Comando Regional PO Serra, Coronel Antônio Osmar da Silva.
Além de relevante para a segurança
da comunidade, a entrega dos novos
alojamentos revela uma característica positiva e edificante da sociedade
bento-gonçalvense: a capacidade de
mobilização em torno de causas coletivas. “Em toda minha trajetória profissional, jamais presenciei, em qualquer outra localidade, iniciativa similar
encampada pela comunidade. Bento
Gonçalves é exemplo de engajamento
nas questões relacionadas à segurança pública”, disse o comandante do
3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas, tenente-coronel Glauco
Alexandre Braga. Pela demonstração
de compromisso social, entidades e
empresários envolvidos no projeto são
merecedores do reconhecimento por
parte do município “Agradecemos a
essas pessoas por estarem fazendo
muito mais do que seria sua obrigação, contribuindo para a criação de
uma sociedade melhor para todos
nós”, disse o prefeito Guilherme Pasin.
Novos desafios

Novos alojamentos foram entregues à Brigada Militar, com estrutura
para receber até 30 soldados.

Concluída a tarefa de viabilizar a
construção dos alojamentos, as atenções do Consepro voltam-se para outro amplo projeto, que também busca
arrecadar ao longo deste ano, com a
participação de pessoas físicas e jurídicas, o montante de R$ 700 mil. Os
recursos serão utilizados para equipar
e modernizar o trabalho da Brigada Militar, com a implantação de uma sala
de comando e controle, compra de 15
rádios digitais, aquisição e instalação
de uma antena digital de longo alcance, além de duas viaturas blindadas
– com câmeras e GPS – para o patrulhamento.

• Acqua Center
• Adesso Móveis
• Adibba Empreendimentos
• Arcari Empreendimentos
• Ascon
• BG Escavações
• BG Materiais de Construção
• Casa do Encanador Locatelli
• Casa do Pintor
• Casa do Vidro
• Castini Móveis
• CDL-BG
• Center Luz
• Central Materiais de Construção
• CIC-BG
• Cleonir
• Clube Ipiranga
• Concresul
• Construbene
• Construtora Marini
• Construtora Poletto
• Cristo Rei Material Elétrico
• Dalmóbile
• Dinamica Instalações
• Evviva Bertolini
• Expobento
• Funilaria Zanetti
• Griff Metais
• Grupo DCA
• Gugel Terraplenagem
• Hotel Villa Michelon
• Hotel Vinocap
• Jailton dos Santos
• Leonir Carvalho
• Lidear Máquinas
• Madeireira Cavagnolli
• Maden
• Madesul
• Marmoraria Bussolotto
• Marmoraria Cristal
• Marmoraria Universitária
• Marta Perin
• Mérica Transportes
• Metalúrgica Bagatini
• Neuri Giuriatti
• Nichelplast
• Nobrecasa
• Predebom Mat. Hidráulico
• Prosul Mat Construção
• Renan Vicari
• Representações Zaccaron
• RMS Serviços Hidráulicos
• SEGH – uva e vinho
• Sindicato dos trabalhadores rurais
• Sindibento
• Sindilojas
• Sindimóveis
• SJS Construção
• Trevizzo Esquadrias
• Util Mini Escavações
• Valdir Festa
• Valmak Máquinas
• Valmir Menegoto
• Vidraçaria Peres
• Vilimar da Silva Muraro
• Zaccaron Alimentos
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Campanha de mobilização comunitária
arrecada R$ 32 mil
Órgão encaminhou aos
munícipes boletos no
valor de R$ 15,00 para
contribuição espontânea
junto ao carnê do IPTU
O Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Bento Gonçalves arrecadou R$ 32.925,00 com
a campanha de mobilização social
colocada em prática no início deste
ano – por meio do envio de boletos
no valor de R$ 15,00 a todos os munícipes, junto ao carnê de cobrança
do IPTU, estimulando a contribuição
espontânea com o órgão. A sensibilização atingiu 2.195 contribuintes
até o dia 15 de março, quando encerrou o prazo para pagamento.
“Obviamente ficamos felizes com
o valor coletado, que será de grande
serventia na manutenção de nossos
projetos. Mas, por outro lado, ficamos frustrados pela baixa adesão
da comunidade em contribuir com
uma causa diretamente relacionada
à qualidade de vida de todos, como
é a questão da segurança pública.
Estamos trabalhando fortemente em
um exercício de sensibilização da
sociedade, a fim de unirmos forçar
em busca de soluções”, diz o presidente do Consepro, Elton Gialdi.
Durante a campanha foram emitidos cerca de 68 mil boletos – mesma quantidade de carnês do IPTU
entregues pela Prefeitura de Bento
Gonçalves. O montante arrecadado
com as doações será utilizado para
viabilizar o trabalho do órgão, que

Mais de 2 mil pessoas contribuíram com o Consepro de forma espontânea através de boleto que foi
entregue junto com carnê do IPTU

há quase três décadas mantém, de
forma ininterrupta, suporte às forças
policiais da cidade.
O Consepro segue, agora, atuando em outra frente de trabalho, que
busca arrecadar, ao longo deste
ano, o montante de R$ 700 mil com
a participação de pessoas físicas
e jurídicas. Os recursos serão utilizados para equipar e modernizar o
trabalho da Brigada Militar, com a

implantação de uma sala de comando e controle, compra de 15 rádios
digitais, aquisição e instalação de
uma antena digital de longo alcance,
além de duas viaturas – com câmeras e GPS – para o patrulhamento.
Mesmo com o encerramento da
campanha dos boletos, aqueles que
quiserem contribuir com o trabalho
do conselho podem contatar pelo
telefone (54) 3452-6920 e conhecer

as modalidades de colaboração.
“Essa é a principal mensagem que
estamos tentando passar à comunidade: toda ajuda que recebemos
reflete em ações concretas, em um
verdadeiro benefício à coletividade”,
garante Gialdi. A Fundação Consepro de Apoio à Segurança Pública
de Bento Gonçalves atende de segunda a sexta-feira, das 13h30 às
17h30.

Delegacias recebem ações de manutenção e reparos
Serviços são custeados pelo
próprio conselho, que desenvolve
trabalho fundamental de apoio aos
órgãos de segurança.
Sempre atuante para melhorar as condições de trabalho dos
órgãos de segurança do município, o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro)
está promovendo mais uma série de melhorias no complexo de
delegacias que funciona no Centro da cidade. Com investimento
proveniente de recursos próprios,
está executando serviços como
limpeza de calhas, lavagem de
caixa d’água e reparos no telhado

Presidente do Consepro, Elton Gialdi, ressalta que o trabalho do órgão
há cerca de 30 anos é em benefício da segurança pública e isso pode ser
ampliado com o apoio da comunidade

da estrutura. Internamente, outras
manutenções, como consertos de
impressoras e trocas de cartuchos
das máquinas também são realizadas. Nos últimos meses, a Polícia
Civil tem recebido atenção especial por parte do conselho. A instituição já foi contemplada com a
destinação de pelo menos R$ 30
mil em materiais de trabalho, com
verbas que foram arrecadadas junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Entre os itens comprados e já entregues estão armas,
computadores, impressoras, GPS,
ar-condicionado e outros equipamentos.

PÁGINA 10

FEVEREIRO/MARÇO/2017

SEGURANÇA

Força-tarefa busca soluções em segurança
para Bento Gonçalves
Comitiva formada por
representantes da Prefeitura
Municipal, Secretaria
Municipal de Segurança,
Brigada Militar, CIC-BG
e CONSEPRO esteve na
maior feira da América Latina
especializada atualizando
conhecimentos
Usufruir um ambiente social com
boas condições de segurança é desejo de todas as pessoas – da mesma
forma que colaborar para formatação
dessa realidade é uma responsabilidade compartilhada por toda a comunidade. Cientes da necessidade de criar
uma força de trabalho colaborativo em
busca desse objetivo, representantes do Poder Executivo Municipal, da
Secretaria de Segurança Pública, da
Brigada Militar, do Centro da Indústria,
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves e do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) estiveram atualizando conhecimentos na
LAAD 2017. A feira, maior da América
Latina no segmento de segurança e
defesa, iniciou dia 04 e segue até 07
de abril no Rio de Janeiro reunindo
mais de 600 expositores de 41 países
apresentando as mais atuais e eficientes soluções do setor.
Engajada no desafio de buscar ferramentas capazes de contribuir com a
meta de tornar Bento Gonçalves uma
cidade mais segura para seus habitantes, a comitiva visitou o encontro para
pesquisar tecnologias e equipamentos
com possibilidade de implementação
no município. Além de acessar informações atualizadas sobre segurança
corporativa, eles puderam participar de

Major Álvaro Martinelli; comandante do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas
Turísticas, tenente-coronel Glauco Alexandre Braga; vice-prefeito Aido Bertuol;
Comandante Geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel
Andreis Silvio Dal’Lago; presidente do CIC-BG, Laudir Miguel Piccoli; Tenentecoronel e Secretário Municipal de Segurança, José Paulo Iahnke Marinho;
presidente do Consepro, Elton Gialdi.

debates acerca de gestão e políticas
públicas para o tema. Participaram do
evento o vice-prefeito Aido Bertuol; o
Tenente-coronel e Secretário Municipal
de Segurança, José Paulo Iahnke Marinho; o Coronel Andreis Silvio Dal’Lago;
o comandante do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas, tenente-coronel Glauco Alexandre Braga; o
major Álvaro Martinelli; o presidente do
CIC-BG, Laudir Miguel Piccoli, e o presidente do Consepro, Elton Gialdi.
Entre as novidades conferidas,
destaque para o software que permite reconhecer infratores facialmente e
placas de carros furtados. Aliado às
câmeras de vigilância, esse recurso é
uma alternativa que pode agregar muito mais agilidade e eficiência às ações
policiais. A interlocução, principalmente com as empresas que fornecem as
mais modernas tecnologias para os
municípios nas ações de vídeo-monito-

Comitiva participou da LAAD 2017, maior feira da América Latina
no segmento de segurança e defesa, realizada
no Rio de Janeiro

ramento, foi de suma importância para
o início das atividades de cercamento
eletrônico e implementação do centro
de comando e controle em Bento Gonçalves, de acordo com o vice-prefeito
Aido Bertuol.
O encontro permitiu, também, alinhar prioridades e ações estratégicas
integradas para implantação de projetos em Bento Gonçalves. “Um dos
pontos mais representativos dessa
visita foi evidenciar a importância da
formação de uma aliança entre todos
os envolvidos com as práticas de segurança no município – sejam elas
inciativa pública ou privada. É fundamental, neste momento em que a criminalidade, em suas diversas formas,
toma proporções crescentes, unirmos
forças em busca de soluções práticas.
Não podemos simplesmente adotar
uma postura passiva e ficar à espera
de resoluções. Precisamos, sim, tra-

balhar para que elas realmente sejam
aplicadas, pelo bem de todos. Esse
compromisso ficou solidamente firmado pela comitiva durante a visita a
LAAD”, conta o presidente do CIC-BG,
Laudir Miguel Piccoli.
Ainda durante o encontro, a entidade representante dos setores da indústria, comércio e serviços de Bento
Gonçalves formalizou convite ao Comandante Geral da Brigada Militar do
Estado do Rio Grande do Sul, Coronel
Andreis Silvio Dal’Lago, para palestrar
sobre segurança pública aos empresários e comunidade de Bento Gonçalves. O encontro deve ser agendado
em breve. Na oportunidade, o chefe da
corporação também visitará as instalações do 3º BPAT, conhecendo o alojamento construído pelo CONSEPRO no
quartel da Brigada Militar. Entregue à
comunidade no mês de março, a estrutura oferece condições de conforto
com sanitários individualizados, beliches e armários privativos, além de
ar condicionado para garantir as melhores condições de permanência dos
policiais. No total, são três cômodos,
com capacidade para receber até 30
soldados. “Graças à soma de esforços
da iniciativa privada e da comunidade,
Bento Gonçalves tem um diferencial
importante no que se refere à disponibilidade de receber cursos de formação de novos policiais militares, medida que também pode facilitar a vinda
de reforço para atuar na região e permanência de parte do efetivo na cidade. Esse trabalho é motivo de orgulho
e precisa ser conhecido e compartilhado com todos como exemplo positivo
a ser seguido”, avalia o presidente do
Conselho Comunitário Pró-Segurança
Pública, Elton Gialdi.

Em busca de soluçóes para a segurança pública, comitiva conheceu
o funcionameto de um software que permite reconhecer infratores
facialmente e placas de carros furtados
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Segurança digital das empresas é uma das
grandes preocupações do CIC-BG para 2017
Entidade já busca
subsídios para debater
o tema com associados,
alertando para o risco
iminente de crimes
virtuais
Um município altamente industrial como Bento Gonçalves se mantém em constante desenvolvimento
tecnológico, com empresas dos
mais diferentes segmentos sempre
aprimorando os seus processos
produtivos. Entretanto, do mesmo
modo que estes avanços representam uma melhoria significativa em
termos de competitividade, também
podem trazer – para aqueles que
não estiverem devidamente preparados – riscos para a condução dos
negócios no que se refere à segurança digital.
É esse alerta que o Centro da
Indústria, Comércio e Serviços de
Bento Gonçalves (CIC-BG) pretende tratar como uma de suas pautas
mais importantes ao longo do ano,
debatendo o tema com os associados e auxiliando na busca de caminhos para evitar que problemas
como esse possam ocasionar perdas às companhias. Nos últimos
meses, várias empresas da região
da Serra Gaúcha sofreram com ataques por meio de ransomware, uma
espécie de “código sequestrador”,
que toma posse dos dados de computadores, criptografando-os e barrando o acesso dos proprietários – o
objetivo é exigir um resgate pelas
informações.
Os danos provocados por esse
tipo de crime podem atingir os mais
variados níveis, inclusive, causando
uma parada total de horas em empresas que ficam à mercê dos bandidos. Essa interrupção pode acarretar em grandes prejuízos, que,
dependendo da extensão, tornam-se irreparáveis. Diante desse quadro preocupante, o CIC-BG já tem
contatado profissionais da área da
Tecnologia da Informação (TI), para
reunir subsídios e, assim, traçar um
plano de trabalho que permita ampliar a divulgação a respeito desse
novo inimigo e, ao mesmo tempo,
apresentar ferramentas que possam
diminuir a exposição das empresas
locais a esse risco.
Uma das ações recentes foi um
encontro entre o Diretor da Área de
Tecnologia da entidade, Leocir Glowacki, o presidente do Grupo de

Daniel Westerlund, presidente do GTISerra; Leocir Glowacki, Diretor da Área de Tecnologia do CIC-BG; e o consultor Carlos
Felipe Jacobs, da empresa Gruppen, se reuniram para tratar do tema que será levado aos associados da entidade

Gestores de TI da Serra Gaúcha
(GTISerra), Daniel Westerlund, e o
consultor Carlos Felipe Jacobs, da
Gruppen. Na reunião, Jacobs detalhou como procedem os criminosos
ao utilizarem o ransomware para os
ataques e antecipou algumas dicas importantes para rever os procedimentos internos das empresas
como forma de prevenção. O especialista explicou que o modo de operação dos hackers praticamente não
permite seu rastreio, nem mesmo
depois de um eventual pagamento
para liberação dos dados sequestrados, porque os valores são em bitcoins, moeda usada em transações
virtuais.

Prevenção
Jacobs ressalta que há medidas imediatas que podem contribuir
para reduzir o perigo. Uma delas é
deixar de focar somente na questão
da proteção – através de um firewall
e de frequentes backups dos dados, por exemplo –, mas também
passar a analisar o padrão de comportamento dos usuários da rede,
no caso, os funcionários. Dessa forma, é possível detectar alterações
no paradigma, que tanto podem
significar uma possível abertura a
uma ameaça externa quanto interna “É importante salientar que não
há uma solução definitiva para esse
tipo de crime, que em 2017 deve

triplicar no mundo. Os empresários
precisam estar cientes que isso é
grave, e pode quebrar um negócio.
Temos que ter em mente que, para
problemas novos, também precisamos de soluções novas”, afirma o
profissional.
O presidente do GTISerra reforça o alerta, especialmente pelo fato
de que, cada vez mais, as empresas serão dependentes de processos digitais, condição que também
as coloca em uma posição delicada. “Tudo, inevitavelmente, nos leva
para a internet. Esse é um processo
que não para de crescer, e já não
podemos tratar como se isso fosse uma realidade distante de nossa
região. Tanto a inovação quanto os
problemas estão acontecendo aqui,
e isso exige nossa atenção”, aponta
Westerlund. Ao longo do ano, o CIC-BG programará atividades ligadas
a esse tema, dando mais destaque
a essa demanda tão importante.
“Para muitos, esse assunto ainda é
novo, mas estamos diante de uma
situação que pode ocasionar uma
série de transtornos para nossas
empresas, e isso exige um olhar
mais atento. Estamos dando um
passo inicial, para abrir a discussão
e trabalhar em busca de meios para
impedir que tenhamos casos mais
graves aqui no município”, conclui o
Diretor Leocir Glowacki.
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PARCEIROS VOLUNTÁRIOS

Projetos são apresentados ao Executivo
de Bento Gonçalves
Iniciativas sugeridas são
voltadas à capacitação de
organizações do terceiro
setor e à mobilização juvenil
nas escolas
Com plena disposição e repletos de
ideias para transformar 2017 em um ano
de grandes realizações, representantes
da Parceiros Voluntários de Bento Gonçalves e coordenadores estaduais da
entidade reuniram-se com o Executivo
municipal para formatar uma aliança entre a ONG e a prefeitura que pode resultar
na aplicação de dois projetos inéditos na
cidade. O encontro ocorreu na manhã de
22 de fevereiro.
A primeira ação apresentada é a implantação do Eixo Fortalecimento da Teia
Social, relacionada à capacitação de
organizações não-governamentais por
meio de cursos preparatórios para os voluntários em temas essenciais para a sustentabilidade da sociedade civil. Por meio
dessas qualificações, a Parceiros Voluntários compartilha sua experiência de duas
décadas, em âmbito nacional, engajada
com entidades que estão iniciando ou
pretendem potencializar o alcance de sua
atuação.
Os treinamentos abordam desde as

Representantes da Parceiros Voluntários foram recebidos pelo prefeito
e secretários municipais

certificações necessárias para início do
funcionamento, passando por ferramentas de gestão, até a elaboração de projetos e capacitação de recursos. O coordenador estadual do Eixo Fortalecimento da
Teia Social, Guilherme Borba, explica que
essa troca de informações é ainda mais
importante desde que passou a vigorar o
Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (lei 13.019/2014). “Essa
norma regula a relação do investimento
público com as ONGs. Agora, o repasse
não é mais feito por convênio com a prefeitura, e sim por chamamento público.

Isso significa que organizações de outras
cidades podem conseguir os recursos
daqui”, avalia.
Lições de cidadania
O segundo programa é o Eixo Valores
na Educação, uma parceria entre voluntários e escolas para incentivar os estudantes a adotarem uma postura de participação social. A partir da mobilização juvenil,
trabalham-se diferentes temas, como
Meio Ambiente, Cultura e Educação para
a Paz, tanto na sala de aula quanto na

instituição de ensino e na própria comunidade. “Dessa forma, a ação não é da
Parceiros Voluntários, não é do CIC e não
é da prefeitura, e sim de toda a comunidade”, diz o superientendente da Parceiros,
José Alfredo Nahas.
O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, elogiou as propostas e defendeu a parceria entre entidade e poder
público. “Os municípios têm muito a melhorar, mas se temos alguma virtude é saber onde estão os problemas. Queremos
que a Parceiros Voluntários esteja ainda
mais no nosso município, trabalhando em
conjunto”, diz. Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Silvio Bertolini Pasin; de Educação, Iraci Luchese Vasques;
de Habitação e Assistência Social, Márcio
Pilotti; e a coordenadora da Parceiros Voluntários no município, Angélica Somenzi,
também participaram da reunião.
Em Bento Gonçalves, a ONG atua sob
a guarda do Centro da Indústria, Comércio e Serviços, tendo o engajamento dos
setores produtivos como um dos principais diferenciais de sua atuação. “A ONG
é muito ativa na comunidade e há mais
de 15 anos vem escrevendo passagens
importantes na história da cidade. Todos
temos a ganhar com a multiplicação e
aperfeiçoamento dessas ações coletivas”, afirma o presidente do CIC-BG, Laudir Piccoli.

ONG promove ação na Escola Estadual Anselmo Luigi Piccoli
Uma empresa bem-sucedida é
medida pelo tamanho de seu rendimento e, também, pelo grau de
engajamento e contribuição social.
Esse tipo de grandeza fica evidente
nos participantes do ‘Voluntário Pessoa Jurídica’ – projeto da Parceiros
Voluntários que eleva o envolvimento das empresas à esfera prática,
como ocorreu na quarta-feira, dia 15.
Cerca de 10 profissionais do Centro
Estético Jane Beauty e da Barbearia
JB dedicaram a manhã para atender
crianças da Escola Estadual Anselmo Luigi Piccoli.
Cadeiras reposicionadas, espelho apoiado no quadro negro, secadores, tesouras, escovas sobre as
classes e muita boa vontade transformaram a sala normalmente usada
para atividades pedagógicas em um
verdadeiro estúdio de beleza. Cerca
de 65 alunos, estudantes do 1º ao 5º
ano da tarde, tomaram o corredor, em
fila, à espera de uma mudança no visual. Thainá Marques, de 10 anos, foi
uma delas. Do time que prefere cabelos longos, deixou claro que queria
apenas aparar as pontas. “Eu tenho
dó de cortar, por isso sempre cuido

a fase da lua, daí cresce mais. Hoje só
quis fazer um retoque”, diz, enquanto
mostra os fios, que quase alcançam a
cintura.
Teve também quem foi acompanhado pelos pais, como o Lucas de Araújo,
de 7 anos, do segundo ano. Ele é filho
da merendeira Lorena de Araújo, que
trabalha na Anselmo e deu uma espiadinha no pequeno antes da primeira tesourada. “Acho ótimo esse tipo de iniciativa. Se desse, eu cortava também”,
brinca Lorena.
Pagamento em
forma de sorrisos
A coordenadora da Parceiros Voluntários em Bento Gonçalves, Angélica
Somenzi, explica que todos os meses
uma instituição é visitada e recebe a
ação social, com o objetivo de aproximar empresa e comunidade. “O envolvimento direto da equipe é importante
porque, além de fortalecer a imagem
do empreendimento, permite aos colaboradores terem consciência do seu
papel enquanto agentes de mudanças”, diz.
Esse é o segundo ano que Jane-

te Gregio – ou apenas Jane, como é
conhecida a proprietária do salão que
leva seu nome – participa do VPJ. Antes disso, porém, ela já se envolvida
em ações semelhantes. Embora acostumada a trabalhar com crianças na
estética, reconhece que na escola o clima é outro. “A transformação é incrível!
Eles chegam com aquelas carinhas tímidas e quando se olham no espelho,
depois do corte, surge aquele sorriso.
Acabamos trabalhando com a autoestima deles. É muito bom”, diz.
Quem também curtiu a energia dos
pequenos foi a auxiliar de cabeleireiro
Débora Viana, que trabalha no Jane
Beauty há sete meses. Nessa interação, ajudou a secar e a trançar o cabelo das meninas. “É a primeira vez que
participo e achei muito legal. É uma experiência nova”, conta.
Para ser voluntário
A Parceiros Voluntários acredita que
o exercício da cidadania, a partir da
prática do voluntariado, é indispensável para a transformação da realidade
social. Por isso, a ONG, que é mantida
pelo Centro da Indústria, Comércio e

Crianças puderam renovar o visual com
a ajuda de profissionais voluntários

Serviços (CIC-BG) atua em uma campanha permanente para incentivar o
trabalho voluntário e inspirar novas
parcerias. “Quando uma pessoa ou
empresa decide abraçar a função
voluntária todos acabam ganhando,
não só quem é ajudado, mas quem
ajuda. Cada um é importante nessa
rede do bem, podendo fazer a diferença”, destaca Angélica Somenzi,
coordenadora da Parceiros Voluntários de Bento Gonçalves. Interessados em fazer parte da Parceiros
Voluntário podem entrar em contato
pelo telefone (54) 2105.1999.
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CLARO QUE PODEMOS

CIC lança segunda edição do programa CQP
com curso ‘Liderança modular’
ção. Assim, o conteúdo trabalhado será
ainda mais voltado para situações reais,
adaptado a realidade de cada gestor. Interessados podem entrar em contato pelo
e-mail qualificacao@cicbg.com.br ou
pelo telefone (54) 2105 1999, com Denise.

Projeto ‘Claro que
Podemos’ consolida-se
como ferramenta capaz de
agregar competitividade
aos negócios por meio da
qualificação profissional e
capacitação para gestão
Um mercado de trabalho cada vez
mais competitivo está permanentemente
em busca de profissionais qualificados e
que investem em aprimoramento de suas
capacidades. É por isso que o Centro
da Indústria, Comércio e Serviços (CIC)
de Bento Gonçalves tem oportunizado
treinamentos em diversas áreas. Com
o objetivo de atender a demanda e preparar profissionais diferenciados dentro
dos segmentos em que atua, foi lançada
a segunda edição do curso Claro Que
Podemos (CQP) – Liderança modular. A
apresentação ocorreu no dia 6 de abril, na
sede da entidade. O curso, que tem início
previsto para o dia 2 de maio, será realizado em 16 semanas, incluindo a atividade
de integração dos participantes. A programação terá conteúdos adaptados à realidade de cada um, workshops, coaching
e quatro eixos temáticos (Governança

Entrega de
certificados

+ Líder Modelo; Inovação + Mudança
Comportamental; Desafios Empresariais
+ Psicologia Positiva e Prática Transacional + Prática Relacional).
O projeto será desenvolvido com grupos de no máximo 12 profissionais. Os
facilitadores são Martin Ricardo Schulz,
gestor da Mars Capacitação Empresarial
e da Austa Banco de Competências, e
Cleu Mezzomo Piccoli, gestora da Criativa
T&D Coaching, também diretora da Área
Social e Relacionamento com o Associado da entidade. Eles apresentaram as novidades do treinamento, que foi totalmen-

te reformulado e possui conteúdo inédito.
“Muitas pessoas adquirem conhecimento, mas não colocam em prática. Isso é
um desperdício”, analisa Schulz, destacando que o CQP trará diversas questões
práticas entre as atividades.
Na temática apresentada, o CQP terá
um trabalho de coaching. “Cada um dentro do seu perfil, nisso que vamos trabalhar. Buscar os pontos fortes e minimizar
os pontos fracos”, ressalta Cleu. A nova
versão do CQP foi desenvolvida pelos ministrantes com influência no feedback recebidos dos participantes da primeira edi-

Formandos do Curso CQP

Na solenidade de lançamento da edição, o presidente do CIC, Laudir Miguel
Piccoli, reforçou o compromisso da entidade em realizar capacitações que potencializam o desenvolvimento profissional,
gerando, no final, resultados para toda
a cidade. “É com ações como esta, de
qualificação, que vamos enfrentar a crise.
O interesse dos gestores em aprender e
buscar alternativas faz a diferença”, destacou. Na oportunidade, também foram
entregues os certificados aos que participaram da primeira edição do CQP. Foram
nove formandos. Eles avaliaram o curso e
toda as atividades envolvidas como uma
experiência muito positiva, tanto pessoal
quanto profissionalmente. O presidente
do CIC parabenizou os participantes. “É
um prazer participar deste momento e ver
profissionais que investem na qualificação
e buscam atualizar seus conhecimentos.
Parabéns pela inciativa de participarem”,
cumprimentou.
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Carllize é referência em moda feminina e masculina
A Carllize é sinônimo de tradição
no comércio de confecções femininas e masculinas. Há mais de 37
anos no mercado de Bento Gonçalves, a marca conta com duas lojas,
uma no Centro e outra no bairro
Botafogo. Ao longo deste tempo,
a constante busca pelo aperfeiçoamento de sua equipe garante o
reconhecimento quando o assunto
é atendimento de qualidade e preocupação com os clientes.
No último dia 8 de março, Dia
da Mulher, as ruas da cidade viraram passarelas, onde as clientes
homenagearam todas as mulheres
com desfiles urbanos para divulgação da nova coleção Outono Inverno 2017. Além de oferecer opções
de moda casual feminina e masculina, a Carllize também trabalha

Carllize moda feminina e masculina

com tamanhos especiais até o número 60. Segundo a proprietária,
Helenir Bedin, uma novidade é o
novo layout do departamento masculino, que foi repaginado e está
ainda mais organizado e acessível.
A Carllize conta com dois endereços pensando na melhor forma
de atender seus cliente. A unidade do Centro fica na Rua Saldanha Marinho, nº 381 e atende de
segunda a sexta-feira, das 8h30
às 19h, e aos sábados, das 8h30
às 17h, sem fechar ao meio-dia. A
outra unidade está localizada no
Bairro Botafogo, Rua Fortaleza, nº
260, e o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às
11h30 e das 13h30 às 19h, e aos
sábados das 8h30 às 12h e 13h30
às 17h.

Communicatio facilita a sua comunicação com o mundo
O compromisso com a qualidade dos serviços prestados com excelência tem feito a Communicatio
Assessoria Linguística consolidar
sua marca e ser referência neste
segmento em Garibaldi. Fundada
em 2014, surgiu diante da demanda de uma empresa que oferecesse serviços de revisão e tradução
realizados por profissionais da área
e possui, desde então, clientes no
mercado interno e externo.
No ano seguinte, estabeleceu
parcerias com instituições de ensino superior através da prestação
de serviços de revisão ortográfica
e gramatical de trabalhos acadêmicos, bem como de formatação segundo as normas da ABNT, da APA
e de outras associações. A Communicatio entende que a língua
não pode ser uma barreira para os
profissionais e, por isso, em 2017,
inaugurou seu escritório no centro

da cidade de Garibaldi, agregando
o ensino de inglês e espanhol à sua
lista de atividades.
Visando o melhor para seus
clientes, a empresa dispõe atendimento flexível e cursos de idiomas
particulares e em grupo (ensino
exclusivo para o público adulto).
Cada serviço prestado é realizado
por profissionais qualificados que
possuem mestrado acadêmico e
experiência nas áreas de tradução
e ensino, além de vivência no exterior.
A empresa fica na Rua Buarque
de Macedo, 3201, sala 203, Galeria
Koff Nehme, no Centro de Garibaldi. Para mais informações entre em
contato pelo (54) 98136-2696 ou
acesse a página da Communicatio Assessoria Linguística no Facebook, onde também são postadas
diversas dicas sobre português, inglês e espanhol.
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Giordani Turismo proporciona passeios que são como uma viagem no tempo
A Giordani Turismo, acreditando nas belezas de sua
terra e na hospitalidade da sua gente, iniciou suas atividades há cerca de 25 anos, como agência operadora
do passeio de trem a vapor “Maria Fumaça – Um Retorno ao Passado”. Durante o passeio entre as cidades de
Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, os turistas apreciam as belezas naturais e conhecem os costumes e a cultura italiana da Região Uva e Vinho.
Com o passar do tempo e com o crescimento constante da demanda turística em Bento Gonçalves, a Giordani Turismo ampliou os seus serviços e no ano de 2002
passou a operacionalizar o receptivo local, através do
agenciamento de hospedagens, transfers e passeios
para operadoras de turismo, agências de viagens, grupos corporativos, viagens de incentivo e público em geral. Tudo isso, oferecendo uma infraestrutura completa
para receber o visitante e conduzi-lo pelas lindas paisagens da cidade e região, desfrutando do que há de
melhor em roteiros locais. Com o objetivo de proporcionar mais um atrativo turístico rico em cultura e diversão,
foi criado em 2003 o Parque Temático Epopeia Italiana,
um espetáculo de som, luz, interpretação e cenários.
No parque o visitante embarca numa verdadeira viagem
pelo tempo, que conta a história real de um casal de
imigrantes italianos no século XIX, revivendo a saga da
imigração desde a saída da Itália até a chegada ao Brasil. Além disso, o Grupo Giordani conta com setor de
eventos que realiza a prestação de serviços de assessoria e turismo de eventos, realizando o gerenciamento
da logística de eventos sociais, profissionais, oficiais,
técnico-científicos, artísticos, culturais e religiosos. O
atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, sem
fechar ao meio-dia, e aos sábados, domingos e feriados em horário específicos.
A Giordani Turismo fica na Rua Treze de Maio, nº
581, Loja 109. Mais informações pelo telefone (54)
3455.2788 ou pelo site www.giordaniturismo.com.br.

Maria Fumaça

Magnani apresenta serviço diferenciado em transporte executivo
A Magnani Transporte Executivo
está a cerca de oito anos trabalhando com traslados e passeios
turísticos. Com sede em Bento
Gonçalves, a empresa foi fundada
em 5 de agosto de 2009. O objetivo sempre foi prestar um atendimento de excelência aos clientes.
A empresa oferece serviço de
traslados para aeroporto, reuniões, feiras, eventos e passeios

turísticos. O serviço de estruturação iniciou em 2002 com atuação
na área do turismo, incluindo em
2005 a parte de guia de turismo.
A Magnani Transporte Executivo
nasceu quatro anos depois para
atender pessoas jurídicas e pessoas físicas.
Para consultar os serviços da
empresa o contato é pelo telefone
(54) 99991.3633, com Eleandro.

PÁGINA 16

FEVEREIRO/MARÇO/2017

GERAL

Leãozinho do Bem recebe contribuições via
Imposto de Renda até final deste mês
Exata Comunicação

Prazo para auxiliar o projeto
se encerra com a data
limite para a entrega das
declarações à Receita
Federal, dia 28 de abril
Quem declara o Imposto de Renda
e quer aproveitar a contribuição para favorecer as ações sociais desenvolvidas
por entidades de Bento Gonçalves tem
até o fim deste mês para concretizar a
intenção de ajudar. Para tanto, basta
aderir ao projeto ‘Leãozinho do Bem’,
cujo objetivo é estimular as pessoas
a destinarem um percentual do tributo
para iniciativas locais que trabalham
com crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade. O prazo para colaborar
vai até o dia 28 de abril, quando se encerra o prazo para entrega das declarações à Receita Federal.
As pessoas físicas interessadas em
ajudar podem direcionar até 3% do total
pago ao Governo Federal para entidades conveniadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). No caso das jurídicas,
o limite é 1%. A entidade indicada pelo
contribuinte, dentre as que estão aptas
a receber o recurso, fica com 70% do
repasse, e os outros 30% serão divididos entre as demais. Anualmente, pelo
menos R$ 3 milhões poderiam permanecer na cidade, auxiliando as instituições parceiras. Em 2015, por exemplo,
as destinações alcançaram apenas R$
292,5 mil – ou seja, menos de 10% do
total. Com a nova mobilização gerada
pelo ‘Leãozinho do Bem’, a expectativa é que neste ano o montante cresça,
ampliando o rol dos beneficiados.
Idealizada pela Associação dos
Profissionais e Empresas de Serviços
Contábeis de Bento Gonçalves (Apescont-BG), a iniciativa conta também
com apoio do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves
(CIC-BG), do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(Comdica), do Sicredi, do Sicoob Meridional e da imprensa local. Para mais

Turma atendida no Projeto Pelotão Curumim

informações acesse o site www.leaozinhodobem.com.br e a página no Facebook (www.facebook.com/LeaozinhodoBem).
Recurso que faz a diferença
Muitos contribuintes questionam-se sobre a efetividade da aplicação
dos valores arrecadados anualmente
pelo Governo Federal com o Imposto
de Renda. Quem faz a destinação de
parte da contribuição para entidades
locais tem a oportunidade diferenciada
de conferir, na prática, como a utilização
dos recursos auxilia quem precisa.
A Associação Amigos da Criança,
por meio do Projeto Esperança/Pelotão Curumim, é uma das beneficiadas
pela ação do Leãozinho do Bem. Os
recursos recebidos com a arrecadação
do percentual do IR são utilizados para
manutenção das atividades desenvolvidas desde 1996, entre elas a inclusão
social de jovens, com idades entre 12 e
17 anos, em situações de risco e vulnerabilidade social. Cerca de 40 adolescentes são atendidos no 6º Batalhão de
Comunicações (6º BCOM), recebendo material escolar e esportivo, além
da assistência de uma psicóloga e de
uma professora de Educação Física.

“O recurso vindo do projeto Leãozinho
do Bem faz toda a diferença no desenvolvimento do trabalho. É fundamental,
mudou a nossa realidade”, avalia o coordenador do projeto, sargento Gelson

Luis Scalco.
Os participantes do Pelotão Curumim recebem uniforme completo, duas
refeições diárias, assistência médica,
odontológica, religiosa, psicológica e
social, aulas de reforço escolar, educação física, exercício da cidadania e cursos profissionalizantes que tem como
objetivo oportunizar a futura inserção
destes jovens no mercado de trabalho. As atividades ocorrem de janeiro
a fevereiro, todas as quartas-feiras, e
de março a dezembro, de segunda à
sexta-feira, das 12h. às 17h, sempre
no contraturno escolar. Além disso, são
encaminhados para vagas do programa Jovem Aprendiz.
O Pelotão Curumim é uma iniciativa
do Exército Brasileiro, realizado pelo 6º
BCOM de Bento Gonçalves, em conjunto com a Prefeitura Municipal, Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (COMDICA), Associação
Amigos da Criança e o apoio de entidades representativas da comunidade
bentogonçalvense e da Serra Gaúcha.

ENTIDADES APTAS A RECEBER
O BENEFÍCIO DO PROJETO
LEÃOZINHO DO BEM:
• Associação Amigos das Crianças (Pelotão Curumim)
• Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)
• Associação Atlética de Bento Gonçalves (AABG)
• Associação Bento-gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude (ABRAÇAÍ)
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
• Associação dos Deficientes Físicos de Bento Gonçalves (ADEF)
• Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves (ADVBG)
• Associação dos Surdos de Bento Gonçalves (ASBG)
• Associação Integrada ao Desenvolvimento Down (AIDD)
• Bento Vôlei
• Círculo Operário
• Fundação Todeschini
• Lar da Caridade

